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یکشنبه۲۹٬ مرداد ۱۳۹۶
موافقتنامه ها

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسالمي 
شماره ویژه نامه: ۹۷۷

سال هفتاد و سه شماره ۲۱۱۰۱
قانون موافقتنامه همکاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر 

شماره۴۱۵۹۲/۲۵۱                                                                       ۲۲/۵/۱۳۹۶
حجت االسالم والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
عطف به نامه شماره ۱۴۸۶۳۲/۵۳۷۹۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسالمی
به مجلس الیحه  عـنوان  با  خـزر که  دریای  در  اضـطراری  به شرایط  پيشگيری و واکنـش  زمينه  در  همکاری  موافقتنامه    قانون  ایران   
به نگهبان٬  محترم  تأیيد شورای  مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ و  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  تصویب در  با  بود٬  تقدیم گردیده  شورای اسالمی 

پيوست ابالغ می گردد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
 

شماره۶۲۹۰۵                                                                              ۲۴/۵/۱۳۹۶
وزارت کشور

زمينه در  همکاری  موافقتنامه  قانون   » پيوست  به  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  سوم  و  بيست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
یکهزار و تيرماه  بيست و هشتم  مورخ  چهارشنبه  روز  علنی  جلسه  در  خزر» که  دریای  در  اضطراری  شرایط  به  پيشگيری و واکنش 
نامه شماره رسيده و طی  نگهبان  تأیيد شورای  به  تاریخ ۱۱ /۵/۱۳۹۶  در  تصویب و  مجلس شورای اسالمی  نود و شش  سيصد و 

۴۱۵۹۲/۲۵۱ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ مجلس شورای اسالمی واصل گردیده٬ جهت اجرا ابالغ می گردد.
تشریفات انجام  به  منوط  موافقتنامه  مفاد  اجرای  ایران٬  جمهوری اسالمی  قانون اساسی  پنجم  بيست و  یکصد و  اصل  به  توجه  با 

مندرج در ماده (۲۱) موافقتنامه می باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحانی
 

 در دریای خزر قانون موافقتنامه همکاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری
ـ موافقتنامه همکاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و بيست و دو ماده واحده 

ماده به شرح پيوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اجرای این موافقتنامه تبصره 

الزامی است.
بسم هللا الرحمن الرحيم

 
موافقتنامه همکاری در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری

 در دریای خزر
ترکمنستان که از این پس «طرفها» دولتهای جمهوری آذربایجان٬ جمهوری اسالمی ایران٬ جمهوری قزاقستان٬ فدراسيون روسيه و 

ناميده می شوند؛
براساس روابط دوستانه و همکاری بين کشورهای ساحلی دریای خزر و مردمان خود و با تأکيد بر تعهد خود برای توسعه بيشتر آن؛
با تأکيد بر نقش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بين المللی در امدادرسانی برای پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری؛

نيازمند نمی باشد و  ميسر  یک طرف  توسط  به آن  منشأ طبيعی و انسانی که امکان واکنش  با  تصدیق احتمال شرایط اضطراری  با 
عمليات هماهنگ کشور طرفها به منظور پيشگيری و واکنش به آنها است؛

با آگاهی از خطری که شرایط اضطراری ایجاد می کند؛
با درنظر گرفتن مفاد کنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسيون تهران) مورخ سيزدهم آبان ۱۳۸۲

برابر با چهارم نوامبر ۲۰۰۳؛
با تصدیق مسؤوليت در برابر نسلهای آتی در زمينه حفظ زیست بوم منحصر به فرد دریای خزر؛
در تالش برای توسعه همکاری علمی فنی در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری؛

در موارد زیر توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاریف

اصطالحاتی که در این موافقتنامه به کار برده شده اند٬ دارای معانی زیر می باشند:
ممکن است یا  باعث  مي دهد و  رخ  یا انسانی  طبيعی  منشأ  با  یا سانحه ای  بال  حادثه٬  نتيجه  «شرایط اضطراری»: وضعيتی که در 
باعث آسيب به سالمتی انسانها٬ محيط زیست٬ تأسيسات زیربنایی اجتماعی و صنعتی٬ زیان مادی قابل توجه و اختالل در زندگی

روزانه شود؛
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«طرف درخواست کننده»: طرفی که از طرفهای دیگر درخواست اعزام گروههای امدادرسان٬ تجهيزات و وسایل امدادی را می نماید؛
تجهيزات و وسایل امدادی مورد ارسال گروههای امدادرسان٬  را در  تأمين کننده»: طرفی که درخواست طرف درخواست کننده  «طرف 

اجابت می نماید؛
«منطقه شرایط اضطراری»: محدوده ای که در آن شرایط اضطراری رخ داده است؛

«مقام صالحيتدار»: مقامی که از سوی هر یک از طرفها برای هماهنگ سازی فعاليت های مربوط به اجرای این موافقتنامه تعيين شده
است؛

«واکنش به شرایط اضطراری»: عمليات نجات و دیگر اقدامات اضطراری که در صورت بروز شرایط اضطراری صورت می گيرد و هدف از آنها
نجات دادن جان افراد و حفظ سالمتی آنها٬ حفاظت از محيط زیست و کاهش ميزان خسارت ها و صدمات مادی است و مناطق شرایط

اضطراری را نيز در بر می گيرد.
«گروه امدادرسان»: گروه سازمان یافته ای از کارشناسان مجهز به تجهيزات الزم که از سوی طرف تأمين کننده برای کمک رسانی درنظر

گرفته شده اند.
«تجهيزات»: مواد٬ وسایل حمل و نقل٬ ابزار فنی٬ تجهيزات گروه امدادرسان و تجهيزات شخصی اعضای گروه از جمله داروها و تجهيزات

پزشکی الزم برای کمک به گروه امدادرسان در طی دوره عمليات امداد و نجات؛
«وسایل امدادی»: اقالمی که برای توزیع رایگان در بين اشخاص آسيب دیده از شرایط اضطراری درنظر گرفته شده اند؛

بروز شرایط خطر  امکاِن  حد  تا سر  رساندن  حداقل  به  به منظور  پيشگيرانه ای که  اقدامات  مجموعه  از شرایط اضطراری»:  «پيشگيری 
اضطراری و اثرات آن بر سالمتی انسانها و محيط زیست صورت مي گيرد؛

«طرف گذری»: طرفی به غير از طرف درخواست کننده که از طریق قلمرو آن٬ گروه امدادرسان٬ تجهيزات و وسایل امدادی٬ گذر مي کنند.
ماده۲ـ حيطه شمول

۱ـ این موافقتنامه٬ همکاری ميان طرفها در صورت بروز شرایط اضطراری با منشأ طبيعی و انسانی در دریای خزر را تنظيم می نماید.
طرف یک  که  شد  خواهد  اعمال  صورتی  در  خزر  دریای  در  اضطراری  شرایط  به  واکنش  یا  و  پيشگيری  به منظور  موافقتنامه  این  ۲ـ 

به تنهایی نتواند با آن مقابله کند. در چنين شرایطی٬ طرف مزبور حق دارد از طرف یا طرفهای دیگر درخواست کمک نماید.
باور باشد که شرایط اضطراری ایجادشده در خشکی آن طرف٬ ممکن بر این  همچنين این موافقتنامه چنانچه طرف درخواست کننده 

است بر دریای خزر تأثير منفی داشته باشد٬ اعمال خواهد شد.
ماده۳ـ اصول

براساس بين المللی و  پذیرفته شده  موازین کلی  خود و  ملی  به شرایط اضطراری طبق قوانين  پيشگيری و واکنش  زمينه  طرفها٬ در 
اصول زیر همکاری خواهند کرد:

۱ـ برابری و عمل متقابل؛
۲ـ استقالل در تصميم گيری در سطح داخلی؛

۳ـ امدادرسانی از سوی طرفها طبق امکانات آنها؛
۴ـ توزیع وسایل امدادی بين اشخاص آسيب دیده٬ بدون تبعيض از نظر نژادی٬ قوميتی٬ مذهبی٬ سياسی یا موارد دیگر.

ماده۴ـ شکلهای همکاری
همکاری ميان طرفها به موجب این موافقتنامه شامل موارد زیر می شود:

 ـ ایجاد و بهبود نظام همکاری به منظور پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری؛
 ـ همکاری بين طرفها در مورد پيش بينی و نظارت بر شرایط اضطراری؛

 ـ اطالع رسانی (هشدار) در مورد خطر بروز شرایط اضطراری که ممکن است بر طرف دیگر تأثير بگذارد؛
 ـ امدادرسانی در واکنش به شرایط اضطراری؛

 ـ مساعدت الزم برای تجهيز گروههای امدادرسان؛
 ـ تبادل تجربه در زمينه سازماندهی آموزش رفتاری در شرایط اضطراری؛

 ـ تبادل اطالعات٬ منابع علمی فنی٬ نتایج کارهای تحقيقاتی و فناورانه در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری؛
 ـ برگزاری فراهمایی های مشترک٬ کارگاهها٬ جلسات آموزشی و تمرین و نمایشگاههای تخصصی؛

 ـ آموزش تخصصی در مؤسسات آموزشی٬ تبادل کارآموز٬ استاد٬ دانشمند و کارشناس؛
 ـ فعاليت های دیگر در زمينه پيشگيری و واکنش به شرایط اضطراری طبق توافق طرفها.

ماده۵ ـ مقامهای صالحيتدار
۱ـ طرفها٬ مقامهای صالحيتدار زیر را به منظور اجرای این موافقتنامه تعيين می نمایند:

از طرف جمهوری آذربایجان ـ وزارت شرایط اضطراری جمهوری آذربایجان؛
از طرف جمهوری اسالمی ایران ـ وزارت کشور جمهوری اسالمی ایران (سازمان مدیریت بحران کشور)؛

از طرف جمهوری قزاقستان ـ وزارت کشور جمهوری قزاقستان؛ وزارت سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان؛
از طرف فدراسيون روسيه ـ وزارت امور دفاع مدنی٬ شرایط اضطراری و رفع پيامدهای بالیای طبيعی فدراسيون روسيه٬ وزارت حمل و

نقل فدراسيون روسيه؛
از طرف ترکمنستان ـ وزارت دفاع (اداره شرایط اضطراری و عمليات نجات اداره کل عمليات نجات و حفاظت غيرنظامی) ترکمنستان.

۲ـ در صورت تعيين مقام صالحيتدار دیگر یا تغيير نام آن٬ طرف مربوط٬ امين اسناد را جهت اطالع رسانی به طرفهای دیگر آگاه خواهد
کرد.

ماده۶ ـ درخواست امدادرسانی
۱ـ امدادرسانی براساس درخواست کتبی یک طرف صورت می گيرد. در موارد استثنائی درخواست ها می تواند به صورت شفاهی و با

تأیيد کتبی بعدی ارائه گردد. طرف درخواست کننده اطالعات زیر را در درخواست امداد رسانی مشخص خواهد کرد:
الف) محل٬ زمان وقوع شرایط اضطراری٬ ابعاد آن و وضعيت فعلی منطقه شرایط اضطراری؛

ب) اقداماتی که تا لحظه درخواست صورت گرفته است٬ توصيف دقيق کمک درخواستی٬ اولویت های واکنش به شرایط اضطراری؛
تأمين کمک یا عدم امکان  را از امکانات خود٬ ميزان و شرایط کمکها  ۲ـ طرف درخواست شونده در اسرع وقت٬ طرف درخواست کننده 

آگاه خواهد کرد.
۳ـ طرف درخواست کننده در حد امکان اطالعات مذکور در بند (۲) این ماده را به روز می نماید و فوری آن را به طرف تأمين کننده انتقال

خواهد داد.
ماده۷ـ هماهنگی و تعامل در هنگام شرایط اضطراری
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طرف صالحيتدار  مقام  توسط  امدادرسان  گروههای  عمليات  کنترل  و  مدیریت  هماهنگ سازی٬  درخواست کننده٬  طرف  قلمرو  در  ۱ـ 
درخواست کننده از طریق رؤسای گروهها صورت می پذیرد.

و اضطراری  شرایط  به  واکنش  مرکز  محل  اضطراری٬  شرایط  منطقه  وضعيت  مورد  در  را  به موقع  اطالعات  درخواست کننده  طرف  ۲ـ 
گروههای ایمنی  و  امنيت  از  درخواست کننده  طرف  همچنين  داد.  خواهد  قرار  امدادرسان  گروههای  رؤسای  اختيار  در  مترجمان٬ 

امدادرسان اطمينان حاصل نموده و مرکز بهداشتی و تجهيزات ارتباطاتی را در اختيار آنها قرار خواهد داد.
۳ـ مدت اقامت گروههای امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست کننده براساس توافق طرفهای ذی ربط تعيين خواهد شد.

۴ـ پس از اتمام عمليات واکنش٬ رئيس گروه امدادرسان گزارشی را در رابطه با فعاليت گروه خود در واکنش به شرایط اضطراری و نتایج
کار به مقام صالحيتدار کشور طرف درخواست کننده ارائه خواهد داد.

ماده۸ ـ گذر
خود و قواعد ملی  طبق قوانين  را  خود  طریق قلمرو  از  امدادی  تجهيزات و وسایل  امدادرسان٬  طرف گذری٬ گذر گروههای  ۱ـ کشور 

حقوق بين الملل تسهيل خواهد نمود و اقدامات اداری و حقوقی الزم را در زمينه های کمک به موارد زیر اتخاذ می نماید:
الف ـ ورود و خروج و استفاده از قلمروی کشور آن توسط کليه وسایل حمل و نقل درنظر گرفته شده برای واکنش به شرایط اضطراری؛

طریق از  آن٬  کشور  قلمرو  به  اضطراری  شرایط  به  واکنش  برای  امدادی  و وسایل  تجهيزات  امدادرسان٬  گروههای  سریع  حرکت  ـ  ب 
قلمروی آن کشور یا خروج از کشور آن.

تأمين کننده کشور طرفهای گذری را از مسير جابه جایی گروههای امدادرسان و مسيرهای ارسال تجهيزات و وسایل امدادی ۲ـ طرف 
آگاه خواهد کرد.

ماده۹ـ نحوه ورود٬ خروج و اقامت گروههای امدادرسان در قلمرو کشور طرف درخواست کننده
۱ـ پيش از رسيدن گروه امدادرسان به قلمرو کشور طرف درخواست کننده و یا کشور گذری٬ مقام صالحيتدار طرف تأمين کننده فهرست

اعضای گروه را با درج مشخصات و اسناد هویتی آنها به طرف درخواست کننده یا کشور گذری ارسال خواهد کرد.
خروج و  ورود  تشریفات  برای  را  ترتيباتی  خود٬  بين المللی  تعهدات  و  ملی  قوانين  طبق  گذری٬  کشور  و  درخواست کننده  طرف  ۲ـ 

اولویت دار برای گروههای امدادرسان طرف تأمين کننده برقرار خواهند کرد.
توافق مورد  مبادی ورودی  از طریق  از آن٬  خروج  یا کشور گذری و  به قلمروی طرف درخواست کننده  امدادرسان  ۳ـ ورود اعضای گروه 
به رسميت شناخته شده توسط کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری انجام خواهد معتبر  با استفاده از اسناد هویتی  طرفها 

شد.
۴ـ در صورت لزوم طرف درخواست کننده و کشور گذری٬ روادید اعضای گروههای امدادرسان را در اسرع وقت صادر خواهند کرد.

۵ ـ نحوه حمل و نقل سگهای نجات به عنوان بخشی از گروه  امدادرسان و اقامت آنها در قلمروی کشور طرف درخواست کننده و کشور
گذری طبق قواعد قرنطينه طرف درخواست کننده و کشور گذری تعيين خواهد شد.

۶ ـ اعضای گروههای امدادرسان در زمان اقامت خود در قلمروی کشور طرف درخواست کننده و کشور گذری٬ قوانين ملی کشورهای
مربوط را رعایت خواهند کرد.

۷ـ طرف درخواست کننده هر گونه مساعدتی را برای ورود هر چه سریعتر گروههای امدادرسان٬ تجهيزات و وسایل امدادی به منطقه
شرایط اضطراری به عمل خواهد آورد.

۸ ـ گروههای امدادرسان باید برای فعاليت مستقل طی مدت حداقل هفتاد و دو ساعت از لحظه ورود به محل شرایط اضطراری آمادگی
داشته باشند. پس از مدت هفتاد و دو ساعت٬ طرف درخواست کننده منابع الزم برای کارگروه امدادرسان را تأمين خواهد نمود٬ مگر

آنکه به گونه دیگری توسط طرفها توافق شده باشد.
۹ـ طرف درخواست کننده امنيت غذایی و وسایل زندگی اوليه ای که در اختيار گروه امدادرسان قرار گرفته است را تضمين می نماید.

ماده۱۰ـ استفاده از حمل و نقل هوایی
۱ـ جابه جایی گروههای امدادرسان٬ تجهيزات و وسایل امدادی را می توان از طریق هوایی انجام داد.

پروازی عالئم  نوع و  تأمين کننده٬  طرف  مقام صالحيتدار کشور  هوایی٬  نقل  حمل و  از  استفاده  بر  مبنی  تصميم  اتخاذ  صورت  در  ۲ـ 
هواپيما٬ مسير پرواز٬ فرودگاه مقصد٬ تعداد اعضای خدمه پرواز٬ فهرست مسافرین با ذکر جزئيات وظيفه آنها و توصيف بار را به آگاهی

طرف درخواست کننده و کشور گذری می رساند.
۳ـ پروازها طبق قواعد سازمان بين المللی هواپيمایی کشوری (ایکائو) و قوانين ملی کشور طرفها صورت خواهد گرفت.

برای ماليات  پرداخت  نوع  هر  از  دارد  مشارکت  اقدامات واکنش  موافقتنامه در  این  به موجب  تأمين کننده که  هواپيمای کشور طرف  ۴ـ 
پرواز٬ فرود٬ برخاستن و توقف در زمان اقامت و خدمات ناوبری طرف درخواست کننده و طرفهای گذری معاف خواهد بود.

طرفهای توافق  براساس  تأمين کننده  طرف  هواپيمای کشور  نگهداری  تعمير و  خدمات  به سوخت و  مربوط  هزینه های  بازپرداخت  ـ   ۵
مربوط صورت می گيرد.

ماده۱۱ـ استفاده از حمل و نقل دریایی
۱ـ جابه جایی گروههای امدادرسان٬ تجهيزات و وسایل امدادی را می توان از طریق حمل و نقل دریایی انجام داد.

تعداد نوع شناور ها٬  تأمين کننده٬  مقام صالحيتدار کشور طرف  دریایی٬  نقل  حمل و  از  بر استفاده  مبنی  تصميم  اتخاذ  ۲ـ در صورت 
اعضای خدمه٬ فهرست مسافرین با ذکر وظيفه آنها و توصيف بار را به آگاهی طرف درخواست کننده می رساند.

بندری عوارض  پرداخت  نوع  هر  از  دارد  مشارکت  واکنش  اقدامات  در  موافقتنامه  این  به موجب  که  تأمين کننده  طرف  شناور کشور  ۳ـ 
کشور طرف درخواست کننده معاف خواهد بود.

توافق طرفهای مربوط تأمين کننده براساس  بازپرداخت هزینه های مربوط به سوخت و خدمات تعمير و نگهداری شناور کشور طرف  ۴ـ 
صورت خواهد گرفت.

ماده۱۲ـ ورود٬ خروج و گذر تجهيزات و وسایل امدادی
را که مقامهای صالحيتدار کشور به شرایط اضطراری  با هدف واکنش  ۱ـ رئيس گروه امدادرسانی فهرست تجهيزات و وسایل امدادی 
طرفهای تأمين کننده و درخواست کننده در مورد آن توافق کرده اند و وارد شده است٬ به مقامهای گمرکی کشور طرف درخواست کننده

و کشور گذری ارائه خواهد کرد.
ماليات ها و دیگر عوارض تمامی عوارض گمرکی٬  خارج می شوند٬ از  یا  موافقتنامه وارد  به موجب این  تجهيزات و وسایل امدادی که  ۲ـ 

معاف خواهند بود.
۳ـ ترخيص گمرکی تجهيزات و وسایل امدادی طبق قوانين کشور طرفها و با اولویت صورت می پذیرد.

آنهایی که کامالً (به استثنای  درخواست کننده وارد شده اند  طرف  به قلمروی کشور  تجهيزاتی که  امدادرسانی٬  کار  اتمام  از  پس  ۴ـ 
مصرف شده اند یا از بين رفته اند) توسط طرف تأمين کننده خارج خواهند شد. امحاء یا مصرف کامل تجهيزات و نيز توزیع وسایل امدادی
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بنابر شرایطی خاص٬ چنانچه  خواهد شد.  مقام صالحيتدار کشور طرف درخواست کننده مستند  توسط  بين اشخاص آسيب دیده  در 
امکان خارج ساختن تجهيزات نباشد ترتيب انتقال آنها به طرف درخواست کننده حسب مورد براساس توافق طرفها٬ انجام خواهد شد.

ماده۱۳ـ حفظ اطالعات
اطالعاتی که در نتيجه فعاليت ها در چهارچوب این موافقتنامه دریافت شده است به استثنای اطالعات محرمانه ای که به موجب قوانين
به صورت عمومی در دسترس قرار خواهد گرفت٬ مگر اینکه طرفها ندارد٬  کشور طرفها محرمانه می باشند و امکان افشای آنها وجود 

به گونه دیگری توافق نمایند.
ماده۱۴ـ هزینه های امدادرسانی

۱ ـ براساس توافق طرفها٬ امدادرسانی می تواند به صورت بالعوض یا همراه با بازپرداخت صورت بگيرد.
۲ ـ طرف درخواست کننده می تواند درخواست امدادرسانی خود را در هر زمانی از طریق آگاه ساختن طرف تأمين کننده لغو نماید. اگر
لغو لحظه  تا  انجام شده  هزینه های  بازپرداخت  دارد  حق  تأمين کننده  طرف  صورت  پذیرد٬  بازپرداخت  با  همراه  به صورت  امدادرسانی 

درخواست امدادرسانی را مطالبه نماید.
نوع بيمه ای در صورت امدادرسانی از  تأمين کننده صورت می پذیرد. هزینه های  توسط طرف  بيمه اعضای گروه امدادرسان  پوشش  ۳ـ 

همراه با بازپرداخت٬ جزء هزینه های کلی امدادرسانی محسوب نمی شود و قابل بازپرداخت نيست.
به شرایط اضطراری٬ مقام بازپرداخت٬ ظرف مدت یک هفته پس از اتمام عمليات واکنش  با  به صورت همراه  ۴ـ در صورت امدادرسانی 

صالحيتدار کشور طرف تأمين کننده٬ حجم امدادرسانی را به آگاهی مقام صالحيتدار طرف درخواست کننده خواهد رساند.
۵ ـ در صورت امدادرسانی به صورت همراه با بازپرداخت٬ مقامهای مربوط کشور طرف درخواست کننده و تأمين کننده ظرف مدت یک ماه
از تاریخ اتمام عمليات واکنش به شرایط اضطراری٬ پيش نویس سند دوجانبه ای را در مورد هزینه های امدادرسانی تنظيم خواهند کرد
که حاوی اطالعاتی در مورد علل و ویژگی شرایط اضطراری می باشد. بازپرداخت هزینه ها توسط طرف درخواست کننده در طی مدتی

که به توافق طرفها رسيده است براساس سند دوجانبه هزینه های امدادرسانی صورت می پذیرد.
ماده۱۵ـ جبران خسارت در هنگام امدادرسانی

۱ـ خسارتی که توسط اعضای گروه امدادرسانی به اشخاص حقيقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست کننده در حين انجام
خواهد جبران  توسط طرف درخواست کننده طبق قوانين کشور طرف درخواست کننده  موافقتنامه وارد می شود  این  به موجب  وظایف 

شد.
۲ـ چنانچه خسارتی از سوی اعضای گروه امدادرسان به اشخاص حقيقی یا حقوقی در قلمروی کشور طرف درخواست کننده به صورت
مقامهای گردد٬  اثبات  درخواست کننده  طرف  کشور  ذی ربط  مقامهای  سوی  از  موضوع  و  شود  وارد  بی احتياطی  دليل  به  یا  عمد 
صالحيتدار کشور طرفهای درخواست کننده و تأمين کننده٬ اطالعات مربوط را مبادله و اقداماتی را برای جبران خسارت وارده طبق توافق

طرفهای مربوط به عمل خواهند آورد.
ماده۱۶ـ ارتباط با دیگر پيمان های بين المللی

این موافقتنامه خدشه ای به حقوق و وظایف طرفها به موجب پيمان های بين المللی دیگری که عضو کشور آنها عضو آنها هستند٬ وارد
نخواهد ساخت.

ماده۱۷ـ ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر
هيچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسير نخواهد شد که پيش قضاوت در مورد نتایج مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر باشد.

ماده۱۸ـ حل و فصل اختالف
روشهای دیگر  یا  مذاکره  رایزنی٬  طریق  از  می کند٬  بروز  طرفها  بين  موافقتنامه  این  تفسير  یا  اجراء  درخصوص  که  اختالفاتی 

مسالمت آميزی حل و فصل خواهد شد که طرفها مناسب می دانند.
ماده۱۹ـ اضافات و اصالحيه ها

۱ـ این موافقتنامه ممکن است طبق توافق طرفها تکميل یا اصالح شود.
طبق و  تنظيم  جداگانه  (پروتکل های)  تشریفات  به صورت  و  محسوب  آن  از  الینفکی  جزء  موافقتنامه  این  اصالحيه های  و  اضافات  ۲ـ 

تشریفات مندرج در ماده (۲۱) این موافقتنامه الزم االجراء خواهند شد.
ماده۲۰ـ امين اسناد

دولت فدراسيون روسيه امين اسناد این موافقتنامه خواهد بود.
ماده ۲۱ـ الزم االجراء شدن

برای الزم االجراء مورد اتمام تشریفات داخلی ضروری  تاریخ دریافت آخرین اطالعيه کتبی در  روز پس از  موافقتنامه در سی ُامين  این 
شدن آن٬ توسط امين اسناد٬ الزم االجراء خواهد شد.

ماده ۲۲ـ انصراف از عضویت در موافقتنامه
این انصراف دهد.  تصميم٬  این  بر  مبنی  امين اسناد  به  ارسال اطالعيه ای  با  موافقتنامه  این  در  عضویت  از  می تواند  طرفها  از  هریک 

موافقتنامه برای طرف مربوط برای مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت اطالعيه مزبور توسط امين اسناد٬ الزم االجراء باقی خواهد ماند.
زبانهای فارسی٬ آذربایجانی٬ به  تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ (۷ مهر ۱۳۹۳) در یک نسخه اصلی  این موافقتنامه در شهر آستاراخان در 
بروز اختالف٬ در برخوردارند. در صورت  یکسان  متنها از اعتبار  تنظيم شده است که همه  ترکمنی و انگليسی  قزاقستانی٬ روسی٬ 

تفسير متن انگليسی مالک خواهد بود.
نسخه اصلی این موافقتنامه برای امين اسناد فرستاده خواهد شد که تصویرهای تأیيد شده این موافقتنامه را به طرفها ارسال خواهد

کرد.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران
از طرف جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسيون روسيه
از طرف دولت ترکمنستان

روز علنی  جلسه  در  ماده  دو  بيست و  مقدمه و  موافقتنامه٬ شامل  متن  به  منضم  تبصره  یک  ماده  واحده و  بر  مشتمل  قانون فوق 
چهارشنبه مورخ بيست و هشتم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ به

تأیيد شورای نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی
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